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Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej w dniach 2-3 września 2017r.
pn. KIERUNEK ANDRYCHÓW – 250-lecie Andrychowa

Zapraszamy  do  składania  ofert  na  obsługę  gastronomiczną  imprezy  plenerowej
organizowanej przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w dniach 2-3 września
2017 r. 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  zapewnienie  obsługi  gastronomicznej  dla  max.  10 000  osób
polegającej na:

 dystrybucji piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 3.5%) oraz
napojów bezalkoholowych (kawa, herbata, zimne napoje) w kubkach jednorazowych,

 sprzedaży dań grillowych oraz dań typu fast food  w naczyniach jednorazowych,

 zapewnieniu zacienionych parasolami miejsc siedzących (ławy i stoły),

 zapewnienie rollbarów na terenie objętym przedmiotem zamówienia,

 zapewnienia namiotów i organizacji strefy VIP wraz z cateringiem,

 zapewnienia namiotu o wymiarach około 25m x 10m

II. Terminy i miejsce organizacji imprezy:

 2 września: Stadion AKS Beskid (poza płytą Stadionu) w godz. od 17.00-1.00

 3 września: Stadion AKS Beskid (poza płytą Stadionu)w godz. od 11:00-24.00

III. Zakres obowiązków Oferenta:

 posiadanie  odpowiednio  wykwalifikowanej  i  przeszkolonej  grupy  pracowników
wykazującej  się  wysoką  kulturą  osobistą  i  schludnym  wyglądem  oraz  odpowiednimi
zaświadczeniami wydanymi przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

 posiadanie  przez  firmę  ubezpieczenie  OC  w  zakresie  prowadzonej  działalności  (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem),

 rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,

 bieżące utrzymanie czystości w granicach swojego obszaru wyłączności w trakcie imprezy
oraz pozostawienie terenu wyłączności w czystości po imprezie,

 uczciwość i punktualność.

IV. Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

 jednostkową  ofertę  cenową  brutto  za  wynajem  powierzchni  gastronomicznej  podczas
imprezy;



 jednostkową ofertę cenową brutto na menu proponowane podczas imprezy;

 zróżnicowaną ofertę dań grillowanych oraz typu fast food;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej  w zakresie  objętym ofertą,  zaświadczenie o nadaniu nr NIP (w przypadku
Firmy  będącej  płatnikiem  VAT),  pozwolenie  ze  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej,
koncesję/licencję  na  sprzedaż  alkoholu  –  kopie  dokumentów potwierdzone  za  zgodność
z oryginałem;

 przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w przeprowadzaniu obsługi
gastronomicznej imprez plenerowych (co najmniej 5 imprezy w ciągu ostatnich 2 lat).

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie  (ul.
Starowiejska  22b,  34-120  Andrychów)  w  terminie  do  3.07.2017r.  w  zaklejonych  kopertach  
z  napisem „Oferta  na  wyłączność  w zakresie  obsługi  gastronomicznej  imprezy plenerowej  pn:
KIERUNEK  ANDRYCHÓW  -  250-lecie  Andrychowa”  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres:
biuro@kultura.andrychow.eu

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje  dodatkowe  na  temat  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  w  siedzibie  Centrum
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz pod numerem telefonu 33 875 39 45.

VIII. Sposób wyboru oferty:

Wybór  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  dokonany  spośród  ofert  złożonych  w  postępowaniu
i spełniających wymagania przedstawione w zakresie obowiązków Oferenta.

Organizator  przewiduje  możliwość  prowadzenia  negocjacji  z  dwoma  wybranymi  oferentami,
których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

W przypadku wygrania konkursu Oferent zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie zaoferowanej kwoty za wynajem powierzchni gastronomicznej:

 I wpłata – 50% oferowanej kwoty do dnia 15.08.2017r. na podstawie zawartej umowy,

 II wpłata – 50% oferowanej kwoty do dnia 8.09.2017r.  na podstawie wystawionej przez
CKiW faktury,



Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi
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